Bondsbabbel
september - december 2013

In dit nummer:
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meer nieuws over onze geplande
activiteiten, verslagjes van onze
afgelopen activiteiten, enkele
“wistjedatjes” en... een blik op de in
2014 te verwachten aktiviteiten.
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Beste Bondsleden,
Na allen genoten te hebben van zalige, warme zomerdagen staan
we terug aan de start van een nieuw werkjaar.
Een nieuw begin… we zijn er alvast klaar voor.
Veel leesgenot en hopelijk tot op één van onze activiteiten!

Angelique

Nieuwe reeks zwemlessen

De nieuwe zwemreeksen starten in september, 15 wekelijkse lessen tot aan
de kerstvakantie.

Voor volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar.
Op woensdag 11 september,
zweminitiatie, vervolmaking en aanleren 2de zwemstijl.
Keuze tussen 2 sessies:
van 19.30 u. tot 20.20 u.: jeugd en initiatie,
van 20.20 u. tot 21.10 u.: vervolmaking en 2de zwemstijl.
Voor kleuters en kinderen van 3 jaar tot 12 jaar.
Op zaterdag 7 september,
watergewenning, zwemmen en vervolmaking,
keuze uit volgende uren: 8.30 u. tot 9.20 u., van 9.20 u. tot 10.10 u. of van
10.10 u. tot 11.00 u.
Kostprijs:
€ 35 voor leden van de gezinsbond. Niet-leden betalen € 45. Nieuwe leden
betalen daarboven nog eens € 10 voor een verplichte verzekering (geldig
tot eind 2013) en € 2 borg voor de toegangsbadge (wordt terugbetaald bij
teruggave).
Waar:
Zwembad “Den Boer” Zomergem.
Inschrijven kan ter plaatse, vanaf 20 minuten voor het gekozen lesuur.
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Zeedag in Nieuwvliet
Op zondag 22 september vieren we het einde van de zomer.
Gezellig samenzijn, sport en spel, lekker eten en drinken...
zullen de ingrediënten zijn van deze heerlijke gezinsdag!
Wat staat er op het programma?
We verzamelen om 8.30 u. aan parking Centrum (in de Nieuwstraat
Waarschoot) om van daaruit met auto’s naar Nieuwvliet te rijden. Carpoolen is mogelijk.
In de voormiddag ontvangen we jullie feestelijk aan zee en voorzien we een aantal
ontspannende activiteiten. ‘s Middags stillen we de hongerige magen met een heerlijk
picknickbuffet.
De namiddag zit boordevol sport- en spelplezier voor jong en oud. Er gaan een tweetal
babysits mee die zich ook over de allerkleinsten kunnen ontfermen.
Rond 17.00 u. sluiten we af en keren we huiswaarts...
Kostprijs?
Van 0 - 4 jaar: leden gratis, niet-leden: € 1
van 4 - 14 jaar: leden € 7 – niet-leden: € 8
14+: leden € 12,5 – niet-leden: € 13,5
Hierin zijn inbegrepen: aperitief – middagmaal + drank – vieruurtje.
Wat zelf voorzien?
Eventueel zwemkledij, handdoek en picknickkleed + extra drank voor de dag. (aperitief en
drank tijdens middagmaal zijn inbegrepen.)
Inschrijven kan tot en met 15 september door een e-mail te
sturen naar sigridheye@hotmail.com of telefonisch op
09/ 378 54 73. Je inschrijving is definitief na storting op
rekening nummer BE22 7374 3023 4247 van Gezinsbond
Waarschoot, met vermelding “Zeedag”. Gelieve door te
geven met hoeveel personen je zal deelnemen alsook de
leeftijden. Laat ook even weten of je wilt carpoolen.
Hopelijk tot dan... wij kijken er al naar uit!

dit boekje wordt uitgegeven door de Gezinsbond van Waarschoot

Gezinsbond 21+ en ouderenadviesraad nodigen uit:

“MIST – Mijn moeder en ik “
Door de vergrijzing van de samenleving worden velen
geconfronteerd met dementie.
In de theatermonoloog “Mist, mijn moeder en ik”, vertelt Leen
Persijn haar ervaringen met haar dementerende moeder. Over
haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust
en achterdocht, haar agressies en de vaak hilarische
anekdotes.
Leen Persijn vertelt openhartig hoe ze zelf, met
vallen en opstaan, met dementie leert omgaan.
Leen Persijn is actrice, zangeres, presentatrice.
Waar en wanneer?
Donderdag 19 september 2013 – 19.30 u. in
de Polyvalente feestzaal De Kring in
Waarschoot.
Leden van de Gezinsbond en 60+
betalen € 3, niet-leden € 4.
Wie deze theatermonoloog wil
bijwonen kan inschrijven bij
Hilde Piers, via 0497/62 63 89
debacker.marc1@telenet.be
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Een bont boeketje Boon

We hebben een ferme ‘boon’ voor u! Wij, dat zijn
de Gezinsbond, Curieus en het Vermeylenfonds
Waarschoot. En de boon waarvan sprake is
Louis Paul Boon, de schrijver van onder meer
De Kapellekensbaan en Pieter Daens. De
‘tedere anarchist’ die met zijn eigenzinnige
taal en stijl wordt gerekend tot één van de grote
literatuurvernieuwers in ons taalgebied.

Woordaperitief -

Na afloop serveren de organisatoren u graag een glas ‘Ondinekesbier’ met een
aangepast hapje.

Boon is onverbrekelijk verbonden met Aalst. Daarom neemt stadsgids Lutgarde
De Ridder ons mee op een ontdekkingsreis in woord en beeld doorheen de
ajuinenstad. Een tocht die zowel gesmaakt zal worden door Boonkenners als
door wie totaal niet vertrouwd is met zijn werk.
Het woordaperitief wordt opgeluisterd met een tentoonstelling van originele
manuscripten, eerste drukken en andere bezienswaardigheden uit de
verzameling van onze lokale Boonfanaat Olivier Scheir.

Zondag 20 oktober 2013 om 10.30 u. (deuren open om 10.00 u.) in het
Cultureel Centrum Waarschoot
Leden: € 5 • Niet-leden: € 7 (prijs drankje en hapje inbegrepen)
Inschrijven gewenst bij
Angelique Niville: franky.ange@skynet.be of 0476/45 31 65 of
Luc Maddelein: luc.maddelein@curieus.be of 0477/47 58 73
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Kortingskaarten
Grote gezinnen (3 kinderen of meer)
kunnen kortingskaarten aanvragen. Dit
kan enkel op volgende dagen:
Maandag 25 november en maandag
2 december telkens van 20.00 u. tot
21.00 u.
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Voor onze kleinste leden loopt nog
steeds de kleurwedstrijd! Je kan
de tekening downloaden op onze
site:
www.gezinsbond.be/waarschoot,
afprinten en kleuren maar!
Je kleurplaat kan je af geven tot 21
september bij één van onze
bestuursleden:
Griet De Vriendt, Zoutweg 8
Petruska Hoens, Hoekje 167
Nathalie Gyssels, Hoekje 19
De mooiste kleurplaten worden
beloond met een leuke prijs!

Je kan de kaarten aanvragen bij
Griet De Vriendt. Zij bezorgt jou een
formulier waarop je alle gegevens
i.v.m. de gezinssamenstelling dient in
te vullen. Dit formulier moet door het
gemeentebestuur worden gewettigd.
Dan worden de kaarten in Brussel
aangevraagd.
Er zijn vier types kortingskaart: 6 -12
jaar, 12-18 jaar, kaart voor de ouders (5
jaar geldig), een jaarkaart voor kinderen
die ouder zijn dan 18 (waar de ouders
nog kinderbijslag voor krijgen).
Per gezin betaal je € 6 voor de aanvraag
van de kortingskaart.
Indien er hieromtrent nog vragen
zijn, kan je steeds terecht op de
dienst kortingskaarten in Brussel
(kortingskaarten@gezinsbond.be
of 02/507.89.55) of bij Griet De
Vriendt, Zoutweg 8; 9950 Waarschoot
09/378.25.87
grietdevriendt@telenet.be
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Wistjedatje?
De Gezinsbond Waarschoot
heeft zich verder opgesplitst in
specifieke werkgroepen om de
leden nog doelgerichter te kunnen
aanspreken.
We vinden het belangrijk dat
elk bestuurslid zich thuis voelt
binnen een werkgroep. Als je je
kunt inzetten voor thema’s die
je zelf nauw aan het hart liggen,
dan resulteert dit in bruisende
activiteiten.
We sommen hier graag even onze
werkgroepen op.

Team JGA
richt zich tot gezinnen met (jonge)
kinderen. Activiteiten voor de
kinderen, het volledige gezin, of
activiteiten om de mama en de
papa eens de kans te geven te
ontsnappen aan het dagdagelijkse
gebeuren.

Team Vorming
heeft voornamelijk een culturele
inslag. Voordrachten, lezingen,
woord-en muziekaperitieven
worden steeds zeer gesmaakt.

Team 21+
staat voor : net dat ietsje meer, geen
stapelbedden maar een comfortabele
matras, 2-jaarlijks leuk weekend op
een mooie wandel- en fietslocatie,
met zonder mankeren een brouwerijbezoek, activiteiten die we altijd
wilden doen, maar niet mogelijk waren
met kleine kinderen, stadsbezoek, een
koude winterwandeling in het Zwin,
een zonnige fietstocht naar Netelvuur,
gewoon blij zijn dat we elkaar
terugzien tijdens een leuke activiteit.

Team GOSA
voor grootouders en senioren,
met een waaier aan mooie en
interessante daguitstappen, lezingen,
bijeenkomsten en veel, veel meer.

Naast de verschillende teams spreekt
het voor zich dat we nog een pak
bestuursleden hebben die reeds
jaar en dag instaan voor bepaalde
activiteiten zonder dat deze tot een
werkgroep behoren.
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Provinciale herfstontmoeting
in de salons “Mantovani” in Oudenaarde op donderdag 24 oktober
2013 vanaf 9 uur.
Wat staat er op het programma? Na het welkomstwoordje van onze
voorzitter brengt Annemie Struyf “In Godsnaam“ waar ze ons achter slot
en grendel van de trappistinnen in Brecht gidst. Onze verbeelding is geprikkeld. De TVdocumentaire van Annemie heeft Vlaanderen gefascineerd. Zij vertelt. Na de receptie en
lunch zorgt het “MILJAN TRIO” voor een streepje Zigeuner-en Tirolermuziek. Blijdschap en
verdriet. Dansen en dromen. Poëtische zielen genieten. Het einde van deze dag is voorzien
rond 17.15 uur. Er is nog gelegenheid iets te drinken en na te genieten. Meer info en het
volledige programma kunt u ook nalezen op onze website www.gezinsbond.be/waarschoot.
Voor inschrijving gelieve uw deelname te melden bij het GOSA-secretariaat van het Gewest
Eeklo-Zelzate : Firmin Ginneberge tel. 050-71.29.40 of
gosa@gezinsbondeeklozelzate.be.
Voor ontvangst en catering vragen we € 35 per persoon over te schrijven vóór 11 oktober
op rekening BE44 0011 6524 6145 van gezinsbond Eeklo-Zelzate 9900 EEKLO.

Werkgroep GOSA OVL

‘Bond goes Bond’, een thema dat tot de
verbeelding spreekt. Het Vakantiehuis
Fabiola in Maasmechelen was onze set
voor een geslaagd weekend in april. Dit
domein heeft met o.a. een zwembad en
een goed onderhouden speeltuin heel
wat troeven in huis voor gezinnen met
zowel jonge kinderen als tieners.
Afgaand op de positieve feedback werden
de verwachtingen zeker en vast ingelost.
Een mooie mix van activiteiten werd
aangeboden op zaterdagvoormiddag:

blotevoetenpad, railbiken, bezoek aan
het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.
‘s Namiddags mochten de volwassenen
zich bovendien in ware James Bondstijl uitleven tijdens het stadsspel in
Genk. Het was een spannende strijd
en de groep “Moonraker” met Carolin,
Stephan, Pascale, Geert, Petruska en
Michael waren de onvervalste winnaars.
Ondertussen beleefden de kinderen
een zeer fijne namiddag met de
kinderoppassers. In een Bondversie van
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GOSA - daguitstap
Charleroi & Marcinelle
We verwelkomen je graag op dinsdag 17 september om 7.30 u.
aan de sporthal in Eeklo voor onze daguitstap met stadswandeling
(Nederlandstalige gidsen) in Charleroi. We bezoeken o.a.
het
historisch centrum, de kerk van Saint-Christophe en het stadhuis met zijn belfort.
Na de lunch (3-gangen) zetten we dan onze tocht verder naar Marcinelle, site van « Le
Bois du Cazier ». Op 8 augustus 1956 brak brand uit in één van de mijnschachten. De ramp
kostte het leven aan 262 mijnwerkers onder hen 95 Belgen. De gidsen begeleiden ons in het
spoor van de mijnwerkers.
Na een afsluitende koffie met gebak voorzien we aankomst in Eeklo om 20.00 u.
Prijs: € 50 per persoon
Inbegrepen: autocar, onthaal, middagmaal (dranken voor eigen rekening), toegangen,
gidsen, versnapering en verzekering
INSCHRIJVEN vanaf 26 augustus en vóór 9 september 2013 door overschrijving van € 50 per
persoon op rekening BE44 0011 6524 6145 van Gezinsbond Gewest Eeklo-Zelzate		
Graag ook uw deelname melden aan Firmin Ginneberge tel. 050-71.29.40 of
gosa@gezinsbondeeklozelzate.be.

‘Doet-ie het of doet-ie het niet’ bleek
dat een aantal bestuursleden toch wel
grenzen hebben verlegd, tot groot jolijt
van alle aanwezigen.
Zondagmorgen mochten we onder
een stralende zon een stukje van het
Nationaal Park Hoge Kempen verkennen
en dit geslaagde weekend werd
afgesloten
met
de
traditionele
ballonwedstrijd voor de kinderen.
De kinderen wiens kaartje werd
teruggestuurd, ontvingen ondertussen al

De winnaars op een rijtje:
Bram Van Quickenborne, Laura
Martens, Robbe Vereecke,
Margot en Josse De Block,
Dautsje Martens, Simon
Vervacke, Hilke Van Belleghem,
Anouk Van Damme en Mauro
De Poorter

hun prijsje. En oh ja, bij deze ook
nog graag een dikke proficiat aan
onze winnaar van het Gotcha-spel,
Peter Van Damme !
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Wijn? Wijn!
Wijnnnnn....
Wie heeft zich al niet eens afgevraagd welke wijn optimaal zou passen
bij dat ene gerechtje? Met welke wijn kun je eens extra uitpakken tijdens
de komende eindejaarsfeesten? In november zoeken we hierop een antwoord,
in samenwerking met Wijnhandel Neyt.
Bij wijze van inleiding worden een aantal basisregels toegelicht om de zoektocht
naar de juiste wijn bij elk gerecht te vereenvoudigen. Aansluitend degusteren we
een 8-tal wijnen uit zowel Europa als de rest van de wereld, nl. 1 aperitief, 3 witte
en 3 rode wijnen, gevolgd door 1 dessertwijn.
Aan de hand van een aantal hapjes smaken we proefondervindelijk wat een
mooi huwelijk hoort te zijn tussen wijn & gerecht.
Geen aankoopverplichting op deze avond.
Inschrijven via sophie_dekeer@hotmail.com met vermelding van aantal
personen en gewenste datum.
Prijs per persoon: € 25, te storten uiterlijk op 8 november op rekening
nummer BE22 7374 3023 4247 van Gezinsbond Waarschoot, met vermelding
“Wijndegustatie”. De inschrijving is definitief na ontvangst overschrijving.
Locatie: Wijnen Neyt - Leest 40 in Waarschoot
Data: vrijdag, 22 of zaterdag, 23 november telkens
om 19.30 uur.
Indien onvoldoende inschrijvingen voor 1 van beide
avonden, dan wordt de avond met de hoogste
voorkeur georganiseerd.
Proost!
						
					 Maximum aantal personen per avond: 25
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Hoe werd koken
voor mannen gesmaakt?

Superleuke,
den
ontspannende avon
toch
gehad, bezig zijn en
ed!
relaxen, helemaal go

de
arge van
In de m rdt de
wo
keuken lleen maar
a
n
ti
s
goe g
r.
e
grot
werd
oesting
En de g
kt!
gesmaa

Vier leuke ontspannende
avonden waar we iets
opstaken dankzij een
sexy lesgever die op een
ongedwongen manier tips
en tricks naar voor schoof.
Leerrijk en vooral lekker!!
Bedankt aan allen die deze
unieke ervaring mogelijk
maakten. Voor herhaling
vatbaar.

We kunnen zeggen dat het een zeer geslaagde activiteit was. De hobbykoks
hebben zich volledig laten gaan en hun kookkunst naar een hoger niveau
gebracht. Bij de laatste les hebben ze hun genodigden verrast met een feestmaal
met alles erop en eraan. De sfeer in de groep was bijzonder goed en we kijken
al uit naar volgend voorjaar voor de volgende editie van deze kookcursus! In
afwachting, en met het oog op de feestdagen, is er in het najaar ook een cursus
voor de dames, meer hierover lees je verder in deze Bondsbabbel.
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Lut Celie - positief omgaan
met kinderen.
Op 12 november verwelkomen wij Lut Celie, een dame met naam en faam,
psychotherapeute en bezielster van de Bleekweide in Gent. In de Bleekweide geeft zij
samen met een hecht team van therapeuten psychologische begeleiding aan kinderen
en jongeren die in hun jonge leven al harde klappen te verwerken kregen.
Voor een hartverwarmende documentairereeks op Eén in februari lieten de jongeren
Annemie Struyf uitzonderlijk toe in hun therapieruimte.
Het uitgangspunt van deze gespreksavond is positief omgaan met kinderen. Negatieve
opmerkingen geven, ontmoedigt. Afkeurend gedrag maakt kinderen opstandig. Onze
eigen opvoeding, vermoeidheid en stress
kunnen er toe leiden dat corrigerend
gedrag te snel ontaardt in een negatieve
omgang met de kinderen. Hoe kunnen we
echter duidelijk aangeven dat bepaalde
handelingen afkeurenswaardig zijn
en toch pedagogisch positief blijven
doorklinken? Kunnen we vaardigheden
aanleren om negatieve spiralen te
voorkomen?
Herkenbaar voor velen en net daarom
een niet te missen avond.
Deze gespreksavond wordt georganiseerd
in samenwerking met de ouderraad van ‘t
Kersenpitje en De Lieve.
dinsdag, 12 november 2013
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: speelzaal kleuterschool,
Verbindingsweg, ingang langs het bruine
poortje
Inkom: gratis
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Nadat de heren in het voorjaar hun kooktalent hebben bovengehaald, is het nu de
beurt aan de dames!
Lesgever van dienst is opnieuw Marc Engels. Hij neemt jullie onder zijn vleugels om bij
iedere les een volledig menu uit te werken.
Zo zijn jullie helemaal klaar om jullie gasten tijdens de feestdagen een fantastisch menu
voor te schotelen!
In groepjes bereiden jullie elk een deel van het menu, nadien wordt alles gezamelijk
geproefd. Marc voorziet ook steeds bijpassende wijn!
Na de maaltijd volgt dan natuurlijk nog de afwas...
Data:
donderdag 28/11 en 12/12, telkens om 19.00 u.
Prijs:
Kostprijs: € 15 inschrijving voor de twee lessen, niet leden betalen € 20
ingrediënten worden de avond zelf afgerekend
Locatie: refter van de lagere school De Lieve in de Patronagiestraat.
Inschrijven mogelijk via mail: michael.petruska@telenet.be
De inschrijving is definitief na storting op het nummer BE22 7374 3023 4247 van
Gezinsbond Waarschoot met vermelding “Cooking Experience”.
De plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij!
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21+ weekend!
21+ gaat naar het buitenland!!!
Om jullie opnieuw een fantastisch
weekend aan te bieden reserveerden
wij van 2 tem 4 mei 2014 ‘De
Braampeel’ in Neer (Nederlands Limburg).
Wij huurden er zes aaneengeschakelde
vakantiewoningen, met een maximum
bezetting van 42 personen.
Heb je zin in lekker tafelen, opgemaakte
bedden, sfeervol programma, mooie
omgeving doe dan een voorafbetaling van
€ 80 per persoon voor 20 september op het nummer BE22 7374 3023 4247 van
Gezinsbond Waarschoot met vermelding “21+ weekend”. De totale kostprijs voor
deelname aan het weekend zal ongeveer € 180 pp. bedragen.
Gelieve definitief in te schrijven op gezinsbondwaarschoot@telenet.be.
Na storting krijgen jullie een mail ter bevestiging.
Zoals gewoonlijk eindigt ons weekend 21+ op zondag na het middagmaal.
Wie echter wenst kan in De Braampeel nog in de huisjes blijven tot maandag. Meer
daarover in een volgende Bondsbabbel.
Wij kijken er alvast naar uit,

Team 21+
					

Info accommodatie : www.braampeel.nl
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Wanneer? Vrijdag 6
december 2013 van
16.30 uur tot 21.30 uur.
Wat?
Ze
brengen
snoepgoed en eventueel
geschenkjes mee
(Je zet de geschenkjes en/
of snoepgoed in de garage of
ergens op een plaats waar
de Pieten er makkelijk bij kunnen. Vergeet niet de naam erop te
schrijven + vermelden in de brief wat ze krijgen…)
Waar? Bij u thuis. (ev. met familieleden en/of vrienden) We
vragen wel dat de andere gezinnen met kinderen ook lid zijn van
de Gezinsbond.
Hoe inschrijven? Door onderstaand strookje te deponeren
bij Griet De Vriendt, Zoutweg 8, 9950 Waarschoot of per mail
grietdevriendt@telenet.be (u bent ingeschreven per mail van
zodra u een bevestiging gekregen hebt) en dit voor 25 november.
Prijs: € 5
Opgelet!
Bij elk gezin wordt er het volgende gevraagd:
• Een brief voor het boek van Sinterklaas zodat Hij weet wat te
vertellen . Op voorhand af te geven of door te sturen op het adres
hierboven vermeld. (voor 23 november)
• Een mooie stoel voor de Sint
Na 25 november bevestigen we rond welk uur je de Sint mag
verwachten. (U mag een bepaald uur doorgeven (indien u dit
doet liefst zo ruim mogelijk!) maar wij houden rekening met de
adressen zodat we niet van pier naar pol moeten rijden.)
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19/09/2013: (21+) “Mist, mijn moeder en ik” met
Leen Persijn.
17/09/2013: GOSA: Daguitstap naar Charleroi en
de mijnsite “Bois du Cazier” in Marcinelle
22/09/2013: Gezinsdag aan zee voor jong en oud
19/10/2013: Gezinsdag Planckendael rond 10 jaar
spaarkaart.
20/10/2013: Woordaperitief over Louis Paul Boon
12/11/2013: Lut Celie, positief omgaan met
kinderen
22+23/11/2013: Wijn degustatie
28/11/2013 en 12/12/2013: Cooking Experience
for women only
06/12/2013: Sint aan huis

Verwacht in 2014
22/02/2014: Dancing Diner Party - editie 3
Krokus-Pasen: Koken voor mannen
Maart 2014: 2de Hands Beurs in combinatie met
kinderactiviteit
21/04/2014: Paaseitjes zoeken, ism
Kermiscommissie
voorjaar 2014: aperitiefwandeling in Gent
2-5/05/2014: Weekend De Braampeel
10/05/2014: Culinaire tocht

Dit boekje kwam tot
stand dankzij de
inbreng van
teksten:
Angelique Niville
Petruska Hoens
Sophie De Keer
Hilde Piers
Sabine Meire
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Griet De Vriendt
Nathalie Gyssels
Fotografie:
Griet De Vriendt
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Alain Hinderyckx
Veerle De Vidts
Nathalie Gyssels
Redactie & Layout
Nathalie Gyssels
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gezinsbondwaarschoot@telenet.be - www.gezinsbond.be/waarschoot
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